
     

ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტის საკრებულო 

 

                                                                დადგენილება № 32 

 

                                2017 წლის  30  ნოემბერი 
 

                                                                       ქ. ბათუმი 
                                     

,,ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტის გამგეობის საშტატო ნუსხის დამტკიცების შესახებ“ 

ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2014 წლის 18 სექტემბრის  №22 დადგენილებაში 

და დაგენილებით დამტკიცებულ დანართში  ცვლილების შეტანის თაობაზე 

 

 „ნორმატიული აქტების შესახებ“ საქართველოს კანონის მე-20 მუხლის შესაბამისად, ხელვაჩაურის 

მუნიციპალიტეტის საკრებულომ დაადგინა:     

  1. ,,ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტის გამგეობის საშტატო ნუსხის დამტკიცების შესახებ“ 

www.matsne.gov.ge, 24.09.2014წ. სახელმწიფო სარეგისტრაციო კოდი:010260020.35.133.016117 

ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2014  წლის 18 სექტემბრის №22 დადგენილებაში  

და დაგენილებით დამტკიცებულ  დანართში შეტანილი იქნეს შემდეგი ცვლილებები: 

ა) დადგენილების სათაურში შევიდეს ცვლილება და ჩამოყალიბდეს შემდეგნაირად: 

,,ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტის მერიის საშტატო ნუსხის დამტკიცების შესახებ“; 

ბ) შევიდეს ცვლილება ,,ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტის გამგეობის საშტატო ნუსხის 

დამტკიცების შესახებ“ ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2014 წლის 18 სექტემბრის  

№22 დადგენილებით დამტკიცებულ დანართში და ჩამოყალიბდეს თანდართული დანართის 

შესაბამისად. 

2. დადგენილება ამოქმედდეს  კანონმდებლობით დადგენილი წესით გამოქვეყნებისთანავე. 

 

 

 

      

     საკრებულოს თავმჯდომარე                                     ნადიმ ვარშანიძე 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



დანართი 

 

ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტის მერიის მოსამსახურეთა საშტატო ნუსხა 

 

№ თანამდებობის დასახელება 

საშტატო 

ერთეულის 

რაოდენობა 

 

1. ხელმძღვანელობა 

1. მერი 1  

2. მერის პირველი მოადგილე 1  

3. მერის მოადგილე 2  

2. პირველადი სტრუქტურული ერთეული - ადმინისტრაციული სამსახური 

1. 
პირველადი სტრუქტურული ერთეულის - სამსახურის 

ხელმძღვანელი 
1 I 

                       2.1. მეორადი სტრუქტურული ერთეული - იურიდიული განყოფილება 

1. მეორადი სტრუქტურული ერთეულის - განყოფილების უფროსი 1 II 

2. II კატეგორიის უფროსი სპეციალისტი 3 III 

3. 
II კატეგორიის უფროსი სპეციალისტი - სასამართლოსთან და 

სხვა ორგანოებთან ურთიერთობის საკითხებში 
1 III 

2.2. მეორადი სტრუქტურული ერთეული - საზოგადოებასთან ურთიერთობის განყოფილება 

1. მეორადი სტრუქტურული ერთეულის - განყოფილების უფროსი 1 II 

2. 
II კატეგორიის უფროსი სპეციალისტი - მასმედიასთან 

ურთიერთობის საკითხებში 
1 III 

3. 
II კატეგორიის უფროსი სპეციალისტი - ადმინისტრაციულ 

ერთეულებთან ურთიერთობის საკითხებში 
2 III 

4 
II კატეგორიის უფროსი სპეციალისტი - საზოგადოებასთან 

ურთიერთობის საკითხებში 
1 III 

2.3. მეორადი სტრუქტურული ერთეული - მატერიალურ-ტექნიკური უზრუნველყოფის  

განყოფილება 

1. მეორადი სტრუქტურული ერთეულის - განყოფილების უფროსი 1 II 

2. 
II კატეგორიის უფროსი სპეციალისტი - მატერიალურ-ტექნიკურ 

საკითხებში 
1 III 

3. II კატეგორიის უფროსი სპეციალისტი 1 III 

2.4. მეორადი სტრუქტურული ერთეული - მოქალაქეთა მომსახურებისა და საქმისწარმოების განყოფილება 

1. მეორადი სტრუქტურული ერთეულის - განყოფილების უფროსი 1 II 

2. 
II კატეგორიის უფროსი სპეციალისტი - მოქალაქეთა 

მომსახურების საკითხებში 
2 III 



3. 
II კატეგორიის უფროსი სპეციალისტი - საქმისწარმოების 

საკითხებში 
2 III 

4. 
II კატეგორიის უფროსი სპეციალისტი - ადამიანური რესურსების 

მართვის საკითხებში 
1 III 

5. II კატეგორიის უფროსი სპეციალისტი - არქივარიუსი, კურიერი 1 III 

3. პირველადი სტრუქტურული ერთეული - ინფრასტრუქტურის, არქიტექტურისა და ზედამხედველობის 

სამსახური 

1. 
პირველადი სტუქტურული ერთეულის - სამსახურის 

ხელმძღვანელი 
1 I 

3.1 მეორადი სტრუქტურული ერთეული - მშენებლობისა და ინფრასტრუქტურის 

განვითარების განყოფილება 

1. მეორადი სტრუქტურული ერთეულის - განყოფილების უფროსი 1 II 

2. II კატეგორიის უფროსი სპეციალისტი 5 III 

3.2. მეორადი სტრუქტურული ერთეული - საპროექტო განყოფილება 

1. მეორადი სტრუქტურული ერთეულის - განყოფილების უფროსი 1 II 

2. II კატეგორიის უფროსი სპეციალისტი 3 III 

3.3. მეორადი სტრუქტურული ერთეული - არქიტექტურისა და სივრცითი მოწყობის 

განყოფილება 

1. მეორადი სტრუქტურული ერთეულის - განყოფილების უფროსი 1 II 

2. II კატეგორიის უფროსი სპეციალისტი 1 III 

3.4. მეორადი სტრუქტურული ერთეული - ზედამხედველობის განყოფილება 

1. მეორადი სტრუქტურული ერთეულის - განყოფილების უფროსი 1 II 

2. II კატეგორიის უფროსი სპეციალისტი 3 III 

4. პირველადი სტრუქტურული ერთეული - ეკონომიკის, ქონების მართვის, 

სოფლის მეურნეობისა და შესყიდვების სამსახური 

1. 
პირველადი სტრუქტურული ერთეულის - სამსახურის 

ხელმძღვანელი 
1 I 

4.1. მეორადი სტრუქტურული ერთეული - ეკონომიკისა და სტატისტიკის 

განყოფილება 

1. მეორადი სტრუქტურული ერთეულის - განყოფილების უფროსი 1 II 

2. II კატეგორიის უფროსი სპეციალისტი 3 III 

4.2. მეორადი სტრუქტურული ერთეული - ქონების მართვის განყოფილება 

1. მეორადი სტრუქტურული ერთეულის - განყოფილების უფროსი 1 II 

2. II კატეგორიის უფროსი სპეციალისტი 2 III 



4.3. მეორადი სტრუქტურული ერთეული - სოფლის მეურნეობისა და 

ბუნებრივი რესურსებით სარგებლობის განყოფილება 

1. მეორადი სტრუქტურული ერთეულის - განყოფილების უფროსი 1 II 

2. II კატეგორიის უფროსი სპეციალისტი 1 III 

4.4. მეორადი სტრუქტურული ერთეული - შესყიდვების 

განყოფილება 

1. მეორადი სტრუქტურული ერთეულის - განყოფილების უფროსი 1 II 

2. II კატეგორიის უფროსი სპეციალისტი 1 III 

5. პირველადი სტრუქტურული ერთეული - საფინანსო-საბიუჯეტო 

სამსახური 

1. 
პირველადი სტრუქტურული ერთეულის -  სამსახურის 

ხელმძღვანელი 
1 I 

5.1. მეორადი სტრუქტურული ერთეული - საბიუჯეტო განყოფილება 

1. მეორადი სტრუქტურული ერთეულის - განყოფილების უფროსი 1 II 

2. II კატეგორიის უფროსი სპეციალისტი 1 III 

5.2. მეორადი სტრუქტურული ერთეული - ბუღალტრული აღრიცხვის 

განყოფილება 

1. მეორადი სტრუქტურული ერთეულის - განყოფილების უფროსი 1 II 

2. II კატეგორიის უფროსი სპეციალისტი 1 III 

5.3. მეორადი სტრუქტურული ერთეული - სახაზინო განყოფილება 

1. მეორადი სტრუქტურული ერთეულის - განყოფილების უფროსი 1 II 

2. II კატეგორიის უფროსი სპეციალისტი 1 III 

6. პირველადი სტრუქტურული ერთეული - განათლების, კულტურის, სპორტის, ტურიზმის, 

ძეგლთა დაცვისა და ახალგაზრდულ საქმეთა სამსახური 

1. 
პირველადი სტრუქტურული ერთეულის - სამსახურის 

ხელმძღვანელი 
1 I 

6.1. მეორადი სტრუქტურული ერთეული - განათლების, კულტურის,  სპორტის, 

ტურიზმისა და ძეგლთა დაცვის განყოფილება 

1. მეორადი სტრუქტურული ერთეულის - განყოფილების უფროსი 1 II 

2. 
II კატეგორიის უფროსი სპეციალისტი - განათლების, 

კულტურისა  და ძეგლთა დაცვის საკითხებში 
1 III 

3. 
II კატეგორიის უფროსი სპეციალისტი - სპორტისა და ტურიზმის 

საკითხებში 
1 III 

6.2. მეორადი სტრუქტურული ერთეული - ახალგაზრდულ საქმეთა განყოფილება 

1. მეორადი სტრუქტურული ერთეულის - განყოფილების უფროსი 1 II 



 

 

 

 

2. II კატეგორიის უფროსი სპეციალისტი 2 III 

7. პირველადი სტრუქტურული ერთეული - ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის 

სამსახური 

1. 
პირველადი სტრუქტურული ერთეულის - სამსახურის 

ხელმძღვანელი 
1 I 

2. II კატეგორიის უფროსი სპეციალისტი 2 III 

8. პირველადი სტრუქტურული ერთეული - შიდა აუდიტის სამსახური 

1. 
პირველადი სტრუქტურული ერთეულის - სამსახურის 

ხელმძღვანელი 
1 I 

2. II კატეგორიის უფროსი სპეციალისტი 1 III 

9. პირველადი სტრუქტურული ერთეული - სამხედრო აღრიცხვის, გაწვევისა და 

მობილიზაციის სამსახური 

1. 
პირველადი სტრუქტურული ერთეულის - სამსახურის 

ხელმძღვანელი 
1 I 

2. II კატეგორიის უფროსი სპეციალისტი 5 III 


